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PARECER Nº 780/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 0018/17. 
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de iniciativa dos nobres Vereadores 

Alessandro Guedes, Arselino Tatto, Antonio Donato, Reis, Senival Moura, Alfredinho, Juliana 
Cardoso e Jair Tatto, que visa sustar os efeitos do Decreto Municipal nº 57.632, de 17 de 
março de 2017, e dá outras providências. 

De acordo com a justificativa, o Decreto nº 57.632/2017, que confere nova 
normatização ao Programa Leve Leite, excluí mais de 690 mil beneficiados. Assinala, ainda, 
que a nova normatização exclui crianças e adolescentes com idade acima de 6 (seis) anos e 
reduz a quantidade de leite oferecido aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura não reúne condições para prosseguir 
em tramitação, eis que o caso em análise não retrata usurpação da competência legislativa 
desta Casa. 

Apesar de, do ponto de vista formal, ser possível a edição de decreto legislativo para 
sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar (art. 14, XIII, 
combinado com o art. 39, ambos da Lei Orgânica do Município; e art. 236 do Regimento 
Interno), não se configura no caso em apreço a exorbitância do poder regulamentar pelo 
Prefeito. 

Com efeito, o Decreto nº 57.632/2017 confere nova normatização ao Programa Leve 
Leite, instituído pelo Decreto nº 35.458, de 31 de agosto de 1995, que passa a ser regulado de 
acordo com as disposições do novo decreto, tudo em estrita observância à competência 
privativa do Prefeito para dirigir a administração municipal, o que implica, entre outras 
providências, administrar os bens, a receita e as rendas municipais, fixar atribuições às 
Secretarias e expedir à regulamentação necessária à fiel execução das leis (arts. 69, II e III; 70, 
VI, XIII e XIV, da Lei Orgânica do Município). 

Note-se que na hipótese de usurpação da competência legislativa há possibilidade de 
sustar decretos com fundamento no art. 14, inciso XIII, da Lei Orgânica. Todavia, repita-se, no 
presente caso não houve usurpação da competência legislativa desta Casa, sendo 
mencionado, inclusive, na justificativa que a razão para a sustação seria a necessidade de se 
continuar a atender a mesma quantidade de beneficiários, tendo em vista a importância do 
consumo do leite para a manutenção da saúde, não só das crianças como também dos 
adolescentes, consumo este que restará prejudicado, pois, atualmente, a realidade da maior 
parte das famílias é de desemprego e carência de recursos financeiros. 

Como se verifica, trata-se de razões ligadas ao mérito do ato, à conveniência e 
oportunidade da medida, matéria ínsita à apreciação do Sr. Prefeito. 

Com efeito, é cediço que incumbe ao Poder Executivo a gestão, a organização e a 
execução dos serviços públicos municipais, na medida em que é o Prefeito, em razão de suas 
próprias atribuições, que terá melhores condições de aferir a demanda pelos serviços públicos 
em geral e, também, os recursos disponíveis para o custeio dos serviços, estabelecendo, 
assim a prioridade das ações a serem efetivadas. 

Dessa forma, resta claro que o pretendido pelo projeto não está amparado pelo 
ordenamento jurídico, sendo vedado a esta Casa Legislativa sustar decretos oriundos do Chefe 
do Poder Executivo, expedidos dentro da competência que lhe é própria. 
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Pelo exposto, somos pela ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 07/06/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Claudinho de Souza - PSDB - relator 

Edir Sales - PSD 

Janaína Lima - NOVO 

Reis - PT - contrário 

Rinaldi Digilio - PRB - contrário 

Sandra Tadeu - DEM 

Zé Turin - PHS - contrário 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/06/2017, p. 118 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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